
Ommetje 10  Protestantse Hoekje

1. Rechtsaf bij verlaten van Den Durpsherd en direct rechts 
Torenstraat in.  

2. 1e weg links Pastoor van den Boomstraat. Na 300 meter op 
rotonde rechts Werststeeg.  

3. 1e weg links Kerkuilhage, bij Bosuilhage rechtsaf tot het 
water, de Wambergsche Beek. Linksaf langs de beek met 
de woonwijk aan de linkerhand           

4. Aan einde wijk via tegelpad en landweg Koolhof oversteken 
en pad langs beek vervolgen. Het pad is soms zoeken maar 
wordt een paar keer per jaar gemaaid. Volgende landweg, 
Veedijk, oversteken en langs  rechteroever beek blijven 
volgen.         

5. Op volgende asfaltweg, Hoefse Vonder, bij knooppunt 19 
linksaf richting dorp.  

6. Aan rand bebouwde kom gaat weg scherp links. Hier 
rechtdoor Bleijendaalseweg  

7. Hasseltsedijk oversteken rechtsaf. Eventueel eerst een 
rondje om de kerk       en het oude raadhuis maken.

8. Op Hasseltsedijk eerste weggetje links, richting Aa. Naast 
inlaatwerk trapje op en klaphek door, linksaf over Aadijk. 
Veerooster bij fietsbrug over en linksaf Aaveld op

9. Bij knooppunt 25 rechts, daarna bij knooppunt 26 linksaf 
Veldpad in, later Roijenborg. Straat oversteken, fietspad 
volgen.  

10. Voor speelveldje (Ouwestein) links en bij de hoek meteen 
rechts (Nijestein) eind pleintje links, Nijestein 

11. Einde links, Clarissenhoeve, doodlopend gedeelte ingaan, 
dat overgaat in fiets/wandelpad Veenpad. 

12. Via zebrapad Hoogstraat oversteken en winkelwand 
Mercuriusplein volgen. Bij cafetaria naar rechts.

13. Einde plein rechtdoor Kerkwijk in en doorlopen to
Den Durpsherd. 
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1. Op het speelterrein aan de Kerkuilhage, waar u rechtsaf 
slaat stond tot 1837 een schuurkerk. Toen Noord-Brabant 
Generaliteitsland was (1648-1795) mochten de katholieken hun 
godsdienst niet in het openbaar beoefenen. De contouren zijn 
met schanskorven en beplanting aangegeven. 
2. De Wambergse Beek kent veel oeverplanten en ook kwel. 
Dat is te zien aan bruine laagjes op het water. Dit komt van 
verroeste ijzerdeeltjes uit opborrelend grondwater. Bijna aan 
het eind van de beek staat rechts een fraaie houtwal van 
bomen en struiken, ideaal voor allerlei vogels, insecten en 
zoogdieren en daarmee als ecologische verbindingszone. Op het 
water ziet u hier en daar een blauw of roestbruin laagje. Dat 
komt door kwel: grondwater komt hier omhoog, met kalk- en 
ijzerdeeltjes, die aan de oppervlakte oxideren (roesten) tot een 
bruin laagje. 
3. Pastorij Huisinge werd in 1395 als katholieke pastorie 
gebouwd en had vroeger een gracht. Ernaast lag een grote 
boerderij, de ‘Pastoriehoeve’. Het is nu een B&B. 
4. Toen men hier heel vroeger overging tot het Christendom, 
bouwde men op het centrale dorpsplein ‘de Plaets’ een houten 
kerkje. Later werd die van steen, herhaaldelijk uitgebreid en 
overgenomen door de protestanten. In 1944 werd de kerk 
opgeblazen, na de oorlog kleiner opgebouwd. De oude 
contouren zijn in muurtjes en bestrating nog te zien.  
5.  Dit inlaatwerk is in 2016 gebouwd. Bij hoog water in de Aa 
stroomt hierdoor het zogenaamde retentiegebied vol, waar u 
net doorheen bent gelopen, zodat overstroming van Den Bosch 
kan worden voorkomen.   
6. Het Mercuriusplein was lang onbebouwd gebied omdat het  
erg laag lag, met vroeger een groot ven. Vanaf de jaren 
zeventig werd het winkelcentrum gebouwd. 
7. De Meier Jan steen op de hoek bij de Den Durpsherd. Ter ere 
van het afscheid van Jan Pommer als burgemeester van Sint-
Michielsgestel 

Ommetje 10 

Protestantse Hoekje 

Start:     Den Durpsherd, Kerkwijk 61 
Lengte:  6 kilometer 

Dit ommetje volgt vanaf vlak na de start tot bijna aan het einde 
de knooppuntenroute, nummers 1, 2, 3, 19, 24, 25 en 26. 
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